Forslag til arbeidsoppgaver Dugnad 08.05.21
Generelle dugnadsoppgaver for hele Midtunhaugen:
•

Koste og rydde: hovedfokus koste vekk grus/løv fra fortau og veier på
Midtunhaugen.

•

Luke og beskjære: her må gjerne medlemmer i de forskjellige områder ble enes
om hvilke planter/vekster som har behov for trimming/luking.

Nordre parkeringsplass
•

Gjerde ved nordre parkeringsplass: Gjerdet er skjevt og må rettes.

”Den hemmelige lekeplassen” ved nr 33. (Styremedlemmer vil bidra med arbeid her)
•

Lekehytte ved ”Den hemmelige lekeplassen”: Styret fikk gjennomført en
sikkerhetskontroll av våre to lekeplasser i forbindelse med etablering av nytt
lekestativ på ”Midtre lekeplass”. Det ble da gjort oss oppmerksom på omfattende
avvik på lekehytten av en slik art at den dessverre må fjernes.

•

Sandkassen: Fjerne gammel sand og erstatte med ny. Styret kjøper inn.

•

•

Slengtau: Fjerne gammelt slengtau og erstatte med nytt. Styret kjøper inn.

Benk: Styret forslår at man fjerner benk og kaste i container. Evt reparere
dersom medlemmer melder seg til dette.

Midtre lekeplass ved rekkene 184-198 og 174-184:
•

Luke underlag på lekeplassen: Obs må gjøres skånsomt for å ikke skade
underlag.

•

Tette hull i lekestativ: Styret utfører dette.

•

Beskjæring av busker (rhododendron: som ligger ved svingen overfor
bilgarasjen under nr 200-214. (Dette er sendt inn som forslag frå medlem).

”Svingen” nedenfor rekke 140-148:
•

Postkassestativ i ”svingen”: rengjøre postkassestativ dvs skrape og vaske.

•

Trimme hekk: beskjære, luke osv.

•

Ugress langs veien ved rekke 33-55: fjerne ugress.

•

Blomsterbed ved rekke 33-55: Det var under årsmøte 2020 besluttet at man
skulle utvide beplantningen og etablere bed. Arbeidet er påbegynt skal sluttføres
i løpet av våren. Irene Thornes er en av de frivillige som har tatt på seg denne
oppgåven. De trenger hjelp til diverse arbeid på dugnadsdagen. Styret ber
medlemmer om å melde sin interesse.

Nedre del av Midtunhaugen:
•

Råttent tre: treet må fjernes. Dersom mulig er det ønskelig å beskjære treet som
vises i bakgrunnen av bildet.

•

Hekk ved transformator: Trimme hekken.

Fjerne ”tagging” på Midtunhaugen:
•

Fjerne tagging ved å male over.

Ta kontakt med styret dersom du ønsker å gjennomføre dugnadsoppgåver som
krever at styret går til innkjøp av materiale osv.! Benytt vårt kontaktskjema på
heimesida eller ring tlf 97609829

